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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 ؟كيف يبني طالب العلم مكتبته :سلسلة

 (3الحلقة )
كتب -كتب العقيدة-علوم الحديث -مشكل الحديث وغريبها-كتب األحكام العلل-تابع لكتب السنة والحديث

 الفقه
 الشيخ/ عبد الكريم الخضير

  :اكثير   اليم  وعلى آله وصحبه وسلم تس ،والصالة والسالم على رسول هللا ،الحمد هلل
من برنامجكم ضلقاء طيب مبارك  بكم في اومرحب   وبركاته، وأهال   أيها األخوة واألخوات سالم هللا عليكم ورحمته

كنا بدأناه في حلقاات مضات مان  اموضوع   -بإذن هللا تعالى-نستكمل في هذه الحلقة ، معكم على الهواء ،هذا
عضاو هيةاة التادريك بكلياة أصاول  ،كريم بن عباد هللا الخضايرخالل لقاءنا مع فضيلة الشيخ الدكتور/ عبد ال

بكام  اومرحب ا حاول موضاوم مكتباة طالاب العلام فا هال   ،الرياا ب اإلسالميةالدين جامعة اإلمام محمد بن سعود 
 فضيلة الشيخ.

 وفي األخوة المستمعين. ،حياكم هللا وبارك فيكم
خوة الذين هام فاي شاوس كساتكمال الموضاوم، نساتكمل ماا على الوقت فإننا نبدأ مع األ افضيلة الدكتور حفاظ  

 ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها. ،وما فيها من كتب ،تبقى حول الحديث والسنة النبوية
 آله وصحبه أجمعين. وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى ،الحمد هلل رب العالمين

، يناسب الوقت، ثم فيي الحلقيا الثانييا تكلمنيا اعلى وجه موجز جد   ،القرآنوعلوم  ،سبق الحديث عن كتب التفسير
هيو  أهي  العليم، فيابن ماجيه وعرفنا فيميا تقيدم أن سيادل الكتيب مختلي  فييه بيين ،عن الكتب الستا، وأهم شروحها

 .فهوفي أطرا ،وجعله السادل ابن طاهر في شروط الكتب ،ل من أدخله في الكتبوأو   ،السادل عند األكثر
 لحلقة الماضية نسايت أن أعرضاه علياك حاول ابان ماجاهسؤال بعد اجاءني  أذكر أن يا شيخ أنا اعفو  المقدم: 

 يس ل عن ابن ماجه بالتاء أو بالهاء، ويقول: أنا تعبت في البحث عن تحقيق هذه المس لة؟
َرج ء في الوق كلها بالها ،وابن داسه ،وابن منده ،ابن ماجه َرج، وداسه، حتى في ، ماجه، ومندهوالد ِّ   .الد ِّ

األثييير فييي جييام   ، موطيي  اامييام مالييك بيين أنييل، وعلييى هيي ا صييني  ابيينأهيي  العلييم ميين جعيي  السييادل الموطيي  ميين
الكتب  األصول، ومنهم من جع  السادل الموط ، تقدم الكالم عن ابن ماجه م رزين في تجريد األصول، وقبله 

 ااسالم المشهورة.السابقا ال ي هي دواوين  الحلقاالستا في 
بين أنيل بين أبيي  واآلن نتحدث عن موط  اامام مالك بن أنل، والموط  كما هو معروف امام دار الهجرة مالك

 نجم السنن. مشهور المعروفعامر األصبحي، إمام الم هب ال
ت ليه رواييات وتلقاه عنه جم  غفير مين أهي  العليم، بحييث صيار  -رحمه هللا تعالى-ه ا الكتاب ألفه اامام مالك 

، ومنهييا شييرو ، ومنهييا روايييا محمييد بيين الحسيينوعليهييا جيي  ال ،ميين أشييهرها روايييا يحيييى بيين يحيييى الليثييي ،متعييددة
مدونييا  لكيين أهمهييا مييا يقييرب ميين عشييرين، هييي ،يصييعب حصييره اجييد  روايييا أبييي مصييعب الزهييري، وروايييات كثيييرة 

ليها الشرو ، والتي عني بها أه  العلم، ومن أهيم ي عومعروفا يطول الكالم فيها، يهمنا روايا يحيى بن يحيى الت
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شروحها وأعظم تلك الشرو  )التمهيد لما في الموط  من المعياني واألسيانيدل لاميام أبيي عمير يوسي  بين عبيد هللا 
ي ،بن عبد البر النمري، كتاب عظييم ، وأودعيه مين نفياال الفنيون والعليوم ميا يعجيز امكيث فيي تصينيفه ثالثيين عام 

وميي هب مالييك، وأشييار إلييى الميي اهب األخيير ، وليييه  ،وبيي قوال مالييك ،فالكتيياب عنييي بالموطيي  ،صييفهاللسييان عيين و 
وهيو إميام مين أاميا  ،، فيابن عبيد البير حيافم الم يرب-رحميه هللا-فيهيا مي هب ااميام  يقال: ،اختيارات وترجيحات

 .االمسلمين، مكث في تصني  ه ا الكتاب ثالثين عام  
لييم فييي الكتييب فييي الكييالم علييى فقييه الحييديث أنفييل ميين هيي ا الكتيياب، بيي    يعلييم مييا وقييال عنييه ابيين حييزم: أنييه   يع
 يماثله و  يدانيه و  يقاربه.

ولي ا يصيعب الوقيوف عليى األحادييث الميرادة  ؛ام ماليك فيي موطي هه ا الكتاب رتبه ابن عبيد البير عليى شييوم اامي
يمنيه إ  بعيد معرفيا الشيييخ، ثيم الشييوم رتييبهم عليى حيروف الهجياء  تختلي  عيين  اعلييى طريقيا الم اربيا، وهييي أيض 

على الشييوم، وليو رتيب عليى األبيواب لكيان أوليى،  اترتيب طريقا المشارقا، فالصعوبا من جهتين: من كونه مرتب  
أن يرتييب الكتيياب علييى  طييويال  ، تمنينييا  ه وجهييا نظيير اامييام ابيين عبييد البييرلكيين هيي -رحمييه هللا-عليى ترتيييب مالييك 

ميين شيييوم الم ييرب، وهييو ترتيييب  ،ترتيبييات كثيييرة، منهييا أول مييا خييرج لييه ترتيييب الم ييراوي  ترتيييب الموطيي  فخييرج لييه
، لكنيي كنيت أتمنييى أن -حفظييه هللا-ابتكيره، قيدم فييه مسيياا  ا عتقياد، وعنايتيه بالعقيييدة معروفيا، الشييخ الم يراوي 

 يرتب الكتاب على ترتيب الموط  نفسه، يمشي على أحاديث الموط .
 جود اآلن يا شيخ؟ والشيخ مو المقدم: 

، فتمنيت أن يرتب عليى ترتييب ااميام ماليك، فالكتياب إميا أن يبقيى عليى هنا اوي تي كثير   ،نعم موجود في الم رب
فخرج له أكثر من  ،-رحمه هللا-وهو ترتيب اامام مالك  ،أصله ترتيب ابن عبد البر، أو يرج  إلى أص  األص 

ومن أفض  ما وقفت عليه مين هي ه الترتيبيات ترتييب الشييخ عطييا سيالم،  له ه األمنيا، اترتيب به ه الصفا تحقيق  
وعنايا باامام مالك على وجه الخصوص، فجاء ترتيبه على الوجه المناسيب، وهيو مين  ،وله عنايا فااقا بالموط 

  .بكتب ابن عبد البروله معرفا  ،الموط ب الخبرةأه  
 ؟ وخرجالمقدم: 

 .إيه طب  قب  ثمان أو تس  سنوات
 بعنايته؟ المقدم: 

، طباعيا رق طباعا الموط  خمل وعشرين سينانعم هو ال ي رتبه بيده، مشى على الموط  ك  جزء يخرج، واست 
، خيرج جيزء ييرقم الحيديث بيرقم الموطي كلميا يفالشييخ ، تيوفي -رحمه هللا-الموط  است رقت رب  قرن، الشيخ عطيا 

أحادييث عليى  سيات، ثم إ ا خيرج الثياني أضياف ميا فييه مينفي ديرقم األحاديث ثم بعد  لك يرتب ه ه األحاديث 
، نعيم قيد يبيدو فيي ظياهر ، وهي ا عمي  جليي  هي اترتييب الموطي  ا، ثيم خيرج كتياب التمهييد مرتب يالطريقا التي اتبعهيا

 .الكنه عم  جيد مفيد يفيد طالب العلم كثير   ،األمر أنه ليل بشيء إ  مجرد تقديم وت خير وترتيب
وكمليه بكتياب آخير، أسيماه  ،عبد البر عني بشر  األحاديث المرفوعا في ه ا الكتاب، وأبدع فيي كتابيه اامام ابن

شييير  فييييه األحادييييث المرفوعيييا  ،كتييياب )ا سيييت كار فيييي بييييان مييي اهب فقهييياء األمصيييارل يعنيييي مييين خيييالل الموطييي 
للتمهيد الي ي هيو لميا فيي  ء تكميال  وأقوال غيره من أه  العلم، فا ست كار جا ،وأشار إلى أقوال مالك ،والموقوفات
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، ، وفيه كالم على فقه الحديث كثيرالموط  من المعاني واألسانيد، معان وأسانيد، ه ا التمهيد، ه ه الصفا ال البا
المحقيق لالسيت كار  ،األحكام في ا ست كار أظهر، وهما كتابان متكامالن، يعني لو جم  بينهما الكالم على لكن

وهيو  ،ا سيت كار ا، بحييث خيرج فيي ثالثيين جيزء  افطال الكتياب جيد   ،ما يحتاج إليه من التمهيدنق  بعض النقول م
 .أقصر من التمهيد

لكييا، يفييد منيه طاليب العليم فاايدة قيىل ألبيي الولييد البياجي، وهيو مين كبيار الماتمن أهم شرو  الموط  أيضا: )المن
ييكبيييرة،  يي ،: شيير  للزرقييانياميين شييروحه أيض  )تنييوير للسيييوطي اسييمه  امختصيير جييد   شيير   مفيييد، و كتيياب نيياف اأيض 

 ل.الكو حال
ولي هللا اليدهلوي نظير إليى الموطي  فوجيد فييه أقيوال ماليك، وأضياف إلييه أقيوال أبيي حنيفيا والشيافعي، فجياء شيرحه 

  .أضفنا إليه م هب اامام أحمد ،مدة   لالمسو  )تولينا شر  و جام  للم اهب الثالثا،  االمختصر جد  
 يا شيخ؟  ميكتمل عملكولم المقدم: 

 نس ل هللا أن ييسر، المشاري  كثيرة. ،  ما اكتم 
 لأوجيز المسيالك)اسيمه  اثيم طبي  فيي خمسيا عشير جيزء   ،طب  في ستا مجلدات في الهند شر  مطول اهناك أيض  

لييو هي ا الكتيياب ميي  أن مملفييه متي خر إ  أن جودتييه تظهيير فييي رجيوع الممليي  إلييى كتييب أصيحاب الميي اهب، يعنييي 
جانييا إلييى الشييرو  مثيي  فييتو البيياري أو عمييدة القيياري أو غيرهييا ميين الشييرو ، أو كتييب التفسييير التييي قييد تنقيي  أقييوال 

عمن ينق  الم هب، فال تثق به ا النق    من جها الخل  في أمانا المملفين،  ، لكن تجدهم ينقلون  الفقهاء مثال  
هب يعنييي مرجوحييا تعييرف أن مييام غييير معتبييرة فييي الميي قييد ينقيي  روايييا غييير معروفييا فييي الميي هب، روايييا عيين اا

 ،، وهكيي ا، فهيي ا الكتيياب عنييي بهيي ا عنايييا طيبييافعي لييه أقييوال، وأحمييد عنييده رواييياتالشيياو يهييا روايييات، الميي اهب ف
 .اوهو كتاب موس  في خمسا عشر جزء   ،فه ه فاادته ،فصار ينق  الم اهب من كتب أصحاب الم اهب

فيييه عييوال كثيييرة، و  ،ل هييو سيينن الييدارمي، وهييو كتيياب نيياف  ومييات ، وفيييه أحاديييثالسييادل: سييادل الكتييب علييى قييو 
يلعلموالعوالي يعنى بها أه  ا ،صحاب الكتب، فيه عوالأل وهو شيخ ,يتقدم مملفه ، إ  أن زواايد ا، وفيه زوااد أيض 
، ارج له شر  مت خر جد  عند المتقدمين إ  أنه خ اول ا صارت العنايا به أكثر،   أعرف له شرح   ؛أكثر ابن ماجه

 .ه ا الشر  و  يسلم من مالحظات كبيرة، خرج له شر    يسلم من مالحظات
يي وصييحيو ابيين  ،كصييحيو ابيين خزيمييا ،وتيي تي بعييد السيينن والصييحا  ،الكتييب التييي رتبييت علييى األبييواب اهنيياك أيض 

ب العلم، ينب ي أن يعنى بها، منتقى ابن الجارود، ه ه كتب مهما لطالو حبان، ومستدرك الحاكم، وسنن البيهقي، 
ففيييه أدلييا  ، و  يسييت ني عنييه طالييب العلييم،يحتاجييه الفقيييه ،اليي ي جميي ، فهييو بحيير محييي  ،  سيييما سيينن البيهقييي

ن كان نفل البيهقي شافعي   نه ي كر في الباب ك  ما لك ،في ال الب م هب إمامه ، وتراجمه تميداالم اهب كلها، وا 
وأفيد من الكتيب التيي  كيرت صيحيو ابين  ،البيهقي إلى الكتب الستا سنن ا ضم ، وهو كتاب عظيم، فإيق  عليه

ينا  أنهيى الكتيب المبوبيا، خزيما وابن حبان ومستدرك الحاكم ومنتقى ابن الجارود والدارمي، يكون طالب العلم ح
العليم عليى المسيانيد، والكتب المبوبا التي رتبت على األبواب يقدمها أه   ،أنهى ما يحتاج إليه من الكتب المبوبا

 :-رحمه هللا تعالى-ول ا يقول الحافم العراقي  ؛صاحب المسند كمسند أحمد إمامامهما جلت 
  .-يعني السنن -ودونها في رتبا
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مين  لحكيم الشيرعي بي قو  ميا عنيدهحكم شرعي، فيحرص عليى أن يسيتدل لهي ا ا؟ ألن صاحب السنن يترجم بما ال
األدلييا، بينمييا صيياحب المسييند يتييرجم بترجمييا صييحابي، أحاديييث أبييي بكيير الصييديق، فيجميي  مييا وقيي  عليييه ميين 

ن كيييان مسيييند أحميييد عليييى وجيييه  ؛ألنيييه   يسيييتدل بحكيييم شيييرعي هييي ا الصيييحابي؛أحادييييث  ولييي ا تييي خرت رتبتهيييا، وا 
ن الحنابلا وغيرهم، يعنيي الحيافم ابين كثيير وهيو شيافعي به م عند جم  من أه  العلم، ومعتنى ادم  الخصوص مق

كميا قيال شييخ  ،عن شيرط أبيي داوده   يق  مسندهو شافعي، فشرط اامام أحمد في المسند، و بالم هب يستظهر 
مسيييند ااميييام أحميييد مييين دواويييين السييينا  ،ااسيييالم بييين تيمييييا، مييي  أن شيييرط أبيييي داود أقيييو  مييين شيييرط بقييييا السييينن

األبييواب  عنييد كثييير ميين طييالب العلييم، يعنييي لييو رتييب علييىمنييه يبييه علييى المسييانيد عيياق اافييادة الجامعييا، نعييم ترت
يير   وترجمييت أحاديثييه، وقييد حصيي ، السيياعاتي فييي الفييتو  اتييب ميين قبيي  جميي  مميين تقييدم كييابن عييروة المشييرقي، وأيض 

 فيي منتصيفه الثياني،لكين  ا،ا فيي أولهيا تسيتطي  أن تسيميها شيرح  بحاشيي -الساعاتي يعني-شر  ترتيبه الرباني، و 
يي يي ،لبلييوا األميياني ميين أسييرار الفييتو الربيياني) فيييه حاشيييا اأو قبيي  المنتصيي  أيض  لييه  الشيييخ عبييد هللا القرعيياوي  اأيض 
 يفيد منه طالب العلم. ،كتاب جيد ل المحص  )ترتيب للمسند اسمه 

ن محي    أنيه ينب يي أن يكيو م ،من طالب العلم   يعنون به اترتيب المسند على ه ه الطريقا جعلت كثير   :ف قول
ي، يجم  من األحعنايا اماما مملفه ولجمعه ن قيال المترجميون ااديث ما يقرب من ثالثيين ألف  : أنيه فييه أربعيين ، وا 

  .لكن واقعه   يص  إلى الثالثين ،األف  
ي ث عان أباإذا عناده حاديطالاب العلام  ياا شايخ، اآلن كياف يمكان أن يتفقاهفاي البحاث لكان الصاعوبة المقدم: 

ي تي إلى مسنده في مسند اإلمام أحمد، كيف يمكن أن يحصل على  -رضي هللا عنه- هريرة، وأبي هريرة مكثر
 الحديث؟

ميين طريييق المعجييم المفهييرل أللفيياو الحييديث، وميين طريييق أطييراف المسييند للحييافم ابيين حجيير، ميين طريييق كتييب 
 األطراف، ومن طريق المعجم المفهرل.
يعنييي فييي الجيير   ،لبهييا فييي الرواييياتايفيييد منهييا طالييب العلييم، وغنافعييا  ،اكرالمسييند عليييه حييواخ للشيييخ أحمييد شيي
ن ظهيير تسيياه   وصييحو بعييض األسيانيد التييي   تصيي  إلييى درجييا الصييحا، علييى  -رحمييه هللا-والتعيدي  للييرواة، وا 

غيرهيا مين ، و ومن أهمها العمدة، والمحرر والبلوا والمنتقى، واالميام ،طالب العلم أن يعنى بكتب أحاديث األحكام
بعوهييا وليي ا جردوهييا عيين األسييانيد، وأت ؛لتقريييب، لتقريييب هيي ه األحاديييث لطييالب العلييمهييا أهيي  العلييم لفالكتييب التييي أل

 وأحكام مختصرة تناسب الحفم. ،ب حكام مختصرة، وعزو مختصر
ن كيان ، المحيرر يعنيي عناييا النيال بيه أقي  مين الباوه ه الكتب كلها مشروحا، العمدة لها شرو  كثيرة جد   ليوا، وا 

 متداولا.وله شرو  كثيرة  ،عندي أنفل وأتقن، البلوا عني به النال ودرسوه وشرحوه
يي واالمييام  بيين دقيييق العيييد شييرحه مملفييه فييي كتيياب ميين  ،ميي  كثييرة أحاديثييه ،عنييي بييه النييال وشييرحوه االمنتقييى أيض 

ييو بيين دقيييق العييي لشيير  االميام)أعظيم كتييب شييرو  كتييب أحاديييث األحكييام، اسييمه  كتيياب آخيير اسييمه  اد كتيياب أيض 
 .اوطول فيه جد   ،بين فيه عل  األحاديث لاامام)
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، وابيين أبييي حيياتم كعليي  علييي ابيين المييديني ،أن يعنييى بكتييب العليي  ،المبتييد  :  أقييولالمتقييدم ينب ييي لطالييب العلييم 
ويفييد منهيا  ،ريجويراجي  ميا كتيب عليهيا مين تنبيهيات وشيرو  وتخيا ،وعل  الترم ي الكبير  والصي ر   ،قطنيوالدار 

ألنه يوجد إشكا ت في األحاديث تحلها ه ه الكتب،  ؛يعنى بكتب مشك  الحديث اوأيض   .ويس ل عما يشك  عليه
بيين األحادييث،  ومختلي  الحيديث ييراد بيه التعيارض ،كتب المشك ، وييراد بمشيك  الحيديث هيو: اخيتالف الحيديث

زاليييا التعيييارض ،حييي  هييي ا التعيييارضكفيليييا ب فهييي ه الكتيييب والتعيييارض إنميييا هيييو فيييي الظييياهر، فيييال يوجيييد حيييديثان  ،وا 
-ألنه كالم من   ينطق عن الهو ،   يوجد تعارض وتناقض في كالمه  ؛احقيقي   امتعارضان تعارض  صحيحان 

 ثم بعد  لك كتب اختالف الحديث تزي  ه ا ااشكال. ،لكن فيما يظهر ويبدو للقار   ،-عليه الصالة والسالم
ى بكتيب غرييب الحيديث التيي هيي بمثابيا شير  ميا يشيك  مين ألفياو األحادييث النبوييا، وغرييب أن يعني اعليه أيض  

 الحديث غير ال ريب من األحاديث.
غريييب الحييديث شيير  المشييك  ميين األلفيياو، ومشييك  الحييديث واخييتالف الحييديث فييي التعييارض الظيياهر، وغرييييب 

ما يتفرد به راو واحيد، هي ا فيي الميتن، و اك الحديث فيما يشك  ويصعب فهمه من األلفاو، وال ريب من الحديث 
 في ااسناد.

بيياب، قاسييم بيين سييالم، وهييو إمييام فييي هيي ا الميين أهييم مييا كتييب فييي غريييب الحييديث )غريييب الحييديثل ألبييي عبيييد ال
ن كانيت البدعيا أثيرت عليى بعيض  ،فااق للزمخشري، وهو إمام في العربيياغريب الحديث  بن قتيبا, وال اوأيض   وا 
 كتبه.
، لكن ه ه من اابن األثير، كتاب النهايا كتاب جام  بين كتب من تقدم، كتب ال ريب في الحقيقا كثيرة جد   اأيض  
وابين األثيير، يعنيي مين أراد أن يقتصير عليى كتياب واحيد لضييق  ات  ،والزمخشيري  ،وابن قتيبا ،ألبي عبيدأهمها 

 للسيوطي. لالنثير)الدر ا ملخص اسمه الدر  بن األثير، وله لالنهايا)اليد أو ضيق المكان أو ما أشبه  لك 
يي طالييب عليييه الصييالة -الموضييوعات وهييي المك وبييا المختلقييا علييى النبييي  عليييه أن يطليي  علييى كتييب االعلييم أيض 
يحفيم ماايا  -رحميه هللا تعيالى-بعضها عليه، وكانيت عناييا المتقيدمين بهيا فااقيا، فالبخياري لاال يروج  ؛-والسالم

 أل  حديث غير صحيو، فمعرفا مث  ه ه األمور لاال ي تر بها النال.أل  حديث صحيو ومااتي 
ل  بن الجوزي على تساه  في شرطه حيث أدخ  بعض األحاديث التي   كتب الموضوعات مث  )الموضوعات

تصيي  إلييى درجيييا الوضيي ، أحادييييث ضييعيفا كثييييرة دخلييت فييي الكتييياب   تصيي  إليييى درجييا الوضييي ، بيي  أحادييييث 
 : -رحمه هللا تعالى-، يقول الحافم العراقي كنها قليلال ،حسنا، ب  صحيحا

             وأكثييييييييييييييييييييييير الجييييييييييييييييييييييييام  فيييييييييييييييييييييييييه إ  خييييييييييييييييييييييييرج  

 لمطلييييييييييييييييييييييق الضييييييييييييييييييييييع  عنييييييييييييييييييييييى أبييييييييييييييييييييييا الفييييييييييييييييييييييرج   
 

 يعني ابن الجوزي.
وهو أقرب منه إلى الدقيا فيي الحكيم عليى الحيديث  ،وزي وغيرهابن الجم خو  من موضوعات  لالآللئ المصنوعا)

، )الفواايييد المجموعيييال للشييوكاني، المقصيييود أن هييي ا الموضيييوع علييي القييياري  ال للميييال)األسيييرار المرفوعييي ،بالضييع 
 ، وعلى طالب العلم أن يعنى به.اصن  فيه كثير  

يي رمييزي، صييحيو الكتيياب لييم يسييتوعب للرامه   لالمحييدث الفاصيي )يعنييى بكتييب علييوم الحييديث، ميين أولهييا كتيياب  اأيض 
ثييم  ،فيين، وطبيعييي أن أول شييخص يمليي  يحصيي  عنييده نقييصالاألولييى فييي التيي لي  فييي هيي ا باعتبيياره ميين اللبنييات 
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ن قيال الحيافم ابين حجير ،للحياكم، كتياب نفييل يعنيى بيه طاليب العليم لمعرفيا عليوم الحيديث)، فيميا بعيد يكمي   :وا 
 "نيه أول مين هي ب هي ا العليم ورتبيهإ"قال في مقاب   لك ابن خلدون في مقدمتيه الشيهيرة:  "نه لم يه ب ولم يرتبإ"

ه  في هي ا تعيارض؟ نعيم، كيي   "أول من ه ب ورتب"وابن خلدون يقول:  "لم يه ب ولم يرتب"ول: ابن حجر يق
ين جياءوا لم يه ب وليم يرتيب بالنسيبا لمين جياء بعيده، الي  التعارض؟ كالمهما صحيو يمكن تنزيله:دف  مث  ه ا ي

من رتب وهي ب، عليى كيالم له فهو أول لكن إ ا نظرنا إليه بالنسبا لمن أل  في الفن قب ا،وته يب   ابعده أكثر ترتيب  
 ، فال تعارض.ابن خلدون 

كتاب مفيد وناف  لألسانيد كالكتاب  ،وهو في قوانين الروايا ،الكفايال للخطيبمن الكتب المهما في الباب كتاب )
 ال ي تقدم.

  كي  مين أنصي"  خاص، حتى قال ابن نقطيا: نالحديث مص، وفي ك  نوع من علوم والخطيب له في ك  باب
يعنيييي مييين صييين  فيييي عليييوم الحيييديث   بيييد أن يراجييي  كتيييب  "عيييرف أن أهييي  الحيييديث عييييال عليييى كتيييب الخطييييب

ن ناله من ناله من بعض  ،زج بينهميا، ومي, وأدخي  فييه أصيول الفقيهالمت خرين من أنه خل  هي ا العليم الخطيب، وا 
 إماما مملفه. من و  ،ك  ه ا   يح  بقيما الكتاب ،وعلم أصول الفقه مت ثر بعلم الكالم

اسييمه )الجييام  ألخييالق الييراوي وآداب السييام ل كتيياب  تيياب فييي غايييا األهميييا لطالييب العلييمللخطيييب بالمناسييبا ك
 لظيا والجفيوة لميا نير  مين وجيود شييء مين ال ،والتي دب بياداب أهي  العليم ،طالب العليم ا طيالع علييه على يتعين

أخيي وا العلييم ميين  -وهلل الحمييد-، غالييب طييالب العلييم وجييودلكنييه م ،هيي ا موجييود بكثييرة  أقييول:  بييين طييالب العلييم، 
لكن يوجد مين طيالب العليم مين ينصيو بقيراءة مثي  هي ا الكتياب، فيإ ا قرأنيا مثي  هي ا الكتياب  ،، وتحلوا بادابهأبوابه
 بيين رجييب، وطالييب العلييم  لفضيي  علييم السييل  علييى الخليي )و ، بيين عبييد البيير لجييام  بيييان العلييم وفضييله)وقرأنييا 

 ليعرف كي  يتعام  م  الكبار. لموضو أوهام الجم  والتفريق)يقرأ مقدما الخطيب لكتاب عليه أن 
كتبيه ابين الصيال  جمي  فييه غاليب  لميا ل  بين الصيال ، هي ا الكتياب الي ي: بعد الكفايا يقيرأ )عليوم الحيديثاأيض  

، صينفت فيي هي ا البيابمين الكتيب التيي مملفات الخطيب، واطل  عليى كتيب مين تقيدم الرامهرميزي والحياكم وغييره 
ن كان يحتاج بعض األبواب إلى تقديم وت خير ،ابديع   ارتب الكتاب ترتيب   فكيان  ،لكنيه جمي ، فاشيت   النيال بيه ،وا 

ار حولييه النيال، حتييى قييال الحيافم: "  يحصييى كييم نياظم لييه ومختصيير، ومسيتدرك عليييه ومقتصيير، طيب رحييى دق  
، نظميه كثيير، وشيرحه كثيير، وعليق علييه، ا، نظم ميرار   امرار   ، شر  افالكتاب اختصر مرار  ومعارض له ومنتصر" 

العراقي والحافم ، هناك اختصارات للنووي وابن كثير وغيرهم، هناك حواخ للحافم اختصروه ا، وأيض  ونكتوا عليه
 .ي والزركشي وغيرهابن حجر وبرهان األبناس

يي التييي عنييي بهييا عراقييي فييي ألفيتييه الشييهيرة الحييافم ال انظييم، نظمييه الخييويي فييي أليي  وخمسييمااا بيييت، ونظمييه أيض 
 كثيرة. اوشرحوها شروح   ،النال

ه الحلقيا، وا   السيمال عنهيا ألفيا السيوطي، والمفاضلا بيين األلفيتيين يطيول التصيدي لهيا فيي مثي  هي  اهناك أيض  
جيو مين وجيوه، وأقيول بكيالم ميوجز ومختصير: ألفييا العراقيي عنيدي أر  ،، السمال عن المفاضلا بيين األلفيتييناكثير  

 والبس    يحتمله ه ا المقام.
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ييي يييكتييياب نفييييل يحتييي ،للصييينعاني لتوضييييو األفكيييار) اهنييياك أيض  ل نخبيييا الفكييير) ااج إلييييه طاليييب العليييم، وهنييياك أيض 
 ، وشروحها كثيرة.للحافم ابن حجر

 .مما يحتاجه طالب العلم اجم  فيه كثير   ،كتاب جام  ،للسيوطي لتدريب الراوي ) اوأيض  
  .للقاسمي وغيره لقواعد التحديث)للجزااري، و لتوجيه النظر)مث   ،مشاركا طيبا اأيض   ،للمت خرين

ييي وهييي ه معروفيييا عنيييد أهييي   ،، سيييما ت األاميييالرجيييال، كتيييب الرجيييال ككتيييب السيييما تالطاليييب لكتيييب ا ايحتييياج أيض 
 امياألن هيم ء األ ؛الحديث، يس لون عن أحادييث، يسي لون عين رواة ويجيبيون بكيالم   يسيت ني عنيه طاليب العليم

وابين  ،اريخ البخياري و وكتب التورايخ، كتي ،باب، فيحتاج الطالب كتب السما ت، وعليهم المعول في ه ا الالعدة هم
 ، والثقيات، والجر  والتعدي   بن أبي حاتم، وطبقيات ابين سيعدا، وتواريخ اامام يحيى بن معينوغيره امأبي خيث

، الكميال جمي  رجيال حافم عبد ال ني، وما دار فيي فلكيهم مسلم، والكمال لل، والكنى لاما بن حبان والمجروحين
الكتب الستا فدار النال في فلكه، ف ل  الحيافم الميزي تهي يب الكميال، في وفى عليى ال اييا، وبلية النهاييا فيي هي ا 

اشيي  لييه ثييم  هبييه اليي هبي فييي تيي هيب الكمييال، والك ،الكتيياب بحيييث أل ييى األصيي ، أل ييى المرجيي ، تهيي يب الكمييال
، ابن حجر له مسياهما قوييا فيي البيابالحافم  ا، وأيض  الخالصا للت هيب للخزرجي اك أيض  مختصر، وهنا اأيض  

 كتب في ه ا الباب يطول  كرها. االتقريب، وله أيض   اله ته يب الته يب، وله أيض  
لبياب، وميزتيه أنيه يي كر من أهم كتب الرجال كتاب الكام   بن عدي من أنفل ما يحتاجه طالب العليم فيي هي ا ا

 وما يع . ،وما ينكر من مروياته ،ما يست رب في ترجما ك  راو  
لسييان الميييزان ملخييص ميين الميييزان  بيين ، وفيييه إضييافات الحييافم اليي هبي، ص للكاميي خييملأيضييا: الميييزان لليي هبي 

 حجر، وهناك الضعفاء للعقيلي.
اريخ و ، فيضيطر أن يرجي  إليى تيي كتب الرجال المعروفياجد ترجما فيحتاج الطالب تواريخ البلدان، قد   يو  اأيض  

للخطيييب الب ييدادي، تيياريخ دمشييق  بيين عسيياكر، تيياريخ جرجييان للسييهمي، تيياريخ البلييدان، ميين أهمهييا تيياريخ ب ييداد 
  .أصفهان ألبي نعيم

 أم له مسميات أخرى؟تاريخ بغداد يعني تسميته عند أهل العلم بهذا اكسم المقدم: 
، على ك  حال يحتاج إليها طالب العلم فقد ، وتاريخ ب داد معروفوتاريخ ابن عساكر ،خطيبه ا هو، وتاريخ ال

 ،   يعنى بهي ف  في كتب التراجم لقلا ما رو ، مثال  و  ،يكون الراوي من أه  ه ه البالد ينتبه له صاحب التاريخ
ميين يتصييد  للتصييني  فييي كتييب  ، قييد يييرد فييي متيياب ، فييال يعنييى بييهقييد يييرد فييي شيياهدالعلييم  لنييدرة مييا رو ، أهيي  

 الرجال أصالا.
   علماء ه ه البالد فينقب عنه.للكن كتب تواريخ البلدان، هو بصدد أن يترجم 

 ويحكمون في كتب التواريخ؟ المقدم: 
 له وما عليه، نعم، ه ه ميزته. نعم، نعم يبين ما
، يطيول المقيام ت ني عنها طالب العليمكتب في المشتبه والضب    يسو ، كنى واألنساب واأللقابهناك كتب في ال

 ، فعلنا نكتفي به ا القدر فيما يتعلق بالحديث لضيق الوقت.ببسطها
 ما يتعلق بكتب العقيدة على األقل.ن خذ إذا تكرمتم يا شيخ  العلنا أيض  المقدم: 
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هيي األصي ، واألصي  أن  ألهمييا العقييدة، العقييدة عليم العناييا بهيا عناييا فااقيا؛وينب يي لطاليب ال ،بالنسبا للعقييدة
وليي ا قييدمنا الكييالم علييى مييا يتعلييق بالكتيياب والسيينا، وا   فالعقيييدة هييي  ؛اعتقيياد المسييلم ميي خو  ميين الكتيياب والسيينا

 .-عز وج -وهي ما يعقد عليه القلب مما يجب هلل  ،األص 
، مثي  )األصيول -رحميه هللا-يبدأ الطالب بمختصرات شيخ ااسالم ااميام المجيدد الشييخ محميد بين عبيد الوهياب 
ميين درول، ومييا سييج  عليهييا  ،الثالثييا، والقواعييد األربيي ، وكشيي  الشييبهات، والتوحيييدل ومييا كتييب عليهييا ميين شييرو 

تقييام لشييرحها، فيبييدأ باألصييول الثالثييا والقواعييد األربيي  ويحضيير الييدرول التييي  ،عنييى بهييافينب ييي لطالييب العلييم أن ي
، -رحمييه هللا تعييالى-هميييا الموضييوعات التييي طرقهييا الشيييخ وكشيي  الشييبهات، والتوحيييد، شييرو  كتيياب التوحيييد أل

بطييال التنديييد، وشييرو  المشييايخ المعاصييرينوفييتو المجيييد، وقييرة عيييون الموحييدينمثيي  تيسييير العزيييز الحميييد،   ،، وا 
لييم عليييه أن يعنييى بهييا عنايييا كالشيييخ ابيين بيياز وابيين عثيمييين والفييوزان، وغيييرهم، المقييروءة والمسييموعا، فطالييب الع

 .فااقا
يييي يعنييييى بكتييييب شيييييخ ااسييييالم ابيييين تيميييييا، وكتييييب ابيييين القيييييم يعنييييى بالواسييييطيا والحمويييييا والتدمريييييا، وشيييير   اأيض 

يي ،األصييفهانيا، وهيي ه ميين كتييب شيييخ ااسييالم وعليهييا شييرو  وتعليقييات ،  اوتقرييير   اوللعلميياء بهييا عنايييا إقييراء  وتدريس 
وكتابيه مين أنفيل  ،-رحمه هللا-ر بن رشيد توفي كثيرة، منها للشيخ عبد العزيز بن ناص االواسطيا شرحت شروح  
ييي اسييتقاه مييين كتييب شييييخ  ،الشيييخ زييييد الفييياض لييه شييير  اسييمه الروضيييا النديييا شيير  طييييب االشييرو  وأقييدمها، أيض 
 ااسالم وابن القيم.

ي  .؛ ألهميتهياوالشييخ الفيوزان، الشييوم كلهيم لهيم شيرو  عليى الوسيطيا ،ليه شير  للواسيطيا االشيخ ابين عثيميين أيض 
بيرع فيي تقيديم عقييدة السيل  فيي أبيواب مهميا مين أبيواب العقييدة ب بسي  عبيارة وأيسير  -رحميه هللا تعيالى-لممل  ا

، طرفيي النييقض من بين ساار الفرق في كر الطرفينمن نصوص الكتاب والسنا، وبين وسطيا م هب أه  السنا 
 .ويخلص من ه ين الطرفين إلى أن م هب أه  السنا وس  بين ه ين الطرفين

االمقدم:  فاي جامعاة اإلماام والجامعاة اإلساالمية وجامعاة أم  ابعا  الاذين قااموا بتادريك هاذه الماادة وخصوص 
 تساهيال ؛بعضاها وضاع علاى شاكل ساؤال وجاواب ،يعني أخرجت عان مجموعاة مان الكتاب هاذه العقيادة ،القرى 

 لفهم هذه العقيدة؟
ا لطالبهييم لكييي يجيبييون عليهييا ميين خييالل لييه سييمال وجييواب وغيييره هييم يضييعون أسييال انمعييروف، شيييخ ابيين سييلم

 وه ه طريقا معروفا. ،الشر 
يااسالم حقيقيا الواسيطيا مهميا جيد  كتب شيخ ا رحميه هللا -، والقواعيد التيي  كرهيا الشييخ ، التدمريياا، الحموييا أيض 

   يست ني عنها طالب العلم. -تعالى
ي مجميوع الفتياو  مين األول إليى التاسي  ب العليم، تيي ينب يي أن يعنيى بهيا طاليمين الكتيب ال اشر  األصيفهانيا أيض 

يا بالنسبا لطالب العم ، مهم ، رد -رحميه هللا تعيالى-منهياج السينا كتياب مبسيوط لشييخ ااسيالم ابين تيمييا  اأيض 
م، وفييه مين العليوم ميا   يعيرف قيدره وبالنقول مين كتيبه ،فيه على الرافضا ب قو  عبارة لالستد ل بالكتاب والسنا

 أ الكتاب، وعندنا مدونات فوااد من ه ا الكتاب في ك  فن.إ  من قر 
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ي ي لدرء تعيارض العقي  والنقي ) لشييخ ااسيالم اأيض  وهي ه مين األعاجييب، مين أعاجيييب  لنقيض الت سييل) اوليه أيض 
بيين فييه يتعارض العق  والنق  يقرر شيخ ااسالم في ه ا الكتاب الكبير، كتاب كبير عشيرة مجليدات  ،المصنفات
 نه   يمكن أن يحص  التصادم بين العق  الصريو والنق  الصحيو.ويقرر أ

ييلكيين هيي ا سييببه لوثييا فييي ع ،النييال يستشييك  بعييض حقييق، طبعييا محققييا، دم الكتيياب، و قلييه، وتيي ثر فييي فهمييه، وخ 
ا ااميام منهاج السنا ودرء تعارض العق  والنق  حققها الشيخ محمد رشاد سالم بإشارة من الجامعا المباركا جامعي

 .مد بن سعود ااسالميامح
  :يقول الحافم ابن القيم

       اقيييييييييييييييرأ كتييييييييييييييياب العقييييييييييييييي  والنقييييييييييييييي  الييييييييييييييي ي      

 مييييييييييييييييييييييا فييييييييييييييييييييييي الوجييييييييييييييييييييييود لييييييييييييييييييييييه نظييييييييييييييييييييييير ثييييييييييييييييييييييانِّ  
 

 ...، ك لك الت سيل.-رحمه هللا تعالى-لكن من ينبري لفهم جمي  ما كتبه الشيخ 
، هذه الستين الصافحة هذا الكتابيقارب ستين صفحة من  يعني أنا أذكر في دراستنا يا شيخ أخذنا ماالمقدم: 

 ولم نستطيع حتى فك بع  رموزه. ،بالنسبة لنا كامال   ادراسي   تعتبر فصال  
  في موضوعات صفحات بالماات يطويها طالب العلم، أنا مر علي في منهاج السينا فيي الجيزء األول ثالثماايا 

ي لكن   أوصيي طاليب العليم بقراءتهيا، فيي الجيزء ،أتهاصفحا، أنا قر  ك، كثيير صيفحات يطويهيا كي ل االسيادل أيض 
 .ليه فهمها، يعني شيء   يتصور، يصعب عطالب العلم

حقييق فييي ثمييان رسيياا   ا، كتيياب عظيييم جييد  قييض الت سيييل فييي الييرد علييى أسييال التقييديلل للييرازي كتيياب عظيييمن)
ه شيهر، والكتياب حقيق وهو يكتيب   أتصيور أن الكتياب أخي  عليي -رحمه هللا تعالى-يعني شيخ ااسالم  ،دكتوراه

يعنييي مييا يقييرب ميين  ،فييي أربعييين سيينا، يعنييي ثمييان رسيياا  فييي خمييل سيينوات، أو قيي  أقيي  األحييوال أربيي  سيينوات
 أربعين سنا.

 وكييييييييييييييييي لك الت سييييييييييييييييييل أصيييييييييييييييييبو نقضيييييييييييييييييه
      مييييييييييييييييييييين العجييييييييييييييييييييييب أنيييييييييييييييييييييه بسيييييييييييييييييييييالحهم      

 أعجوبييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا للعييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييالم الربييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييانِّ  
 أرداهيييييييييييييييييييييييييييييييم نحيييييييييييييييييييييييييييييييو الحضييييييييييييييييييييييييييييييييض اليييييييييييييييييييييييييييييييداني

 
 
 

، فكتيييب شييييخ -رحميييا هللا عليييه-نقضييهم بكالمهيييم  ،عليييم الكيييالم اليي ي جلبيييوه لألمييياعلمهييم ببمييينطقهم و  ،بسييالحهم
ن قيال فييه مين قيال للوثيا فيي عقليه ميا قيال  الضيع  إدراكيه ونظير   انظير   ؛ااسالم   يسيت ني عنهيا طاليب العليم، وا 

  ونسيم  مين أو شييخ ااسيالم ابين تيمييا، ونير  ،عن شيخ ااسالم سواء كان شيخ ااسالم محمد بن عبد الوهياب
ي ميا حسياد، و  بيد مين أعيداء، الي ات االهي يقد  في ه ين ااميامين، والسينا االهييا تقتضيي هي ا، أنيه   بيد مين

 تكلم فيه النال. -عليه الصالة والسالم-النبي ))يم يني ابن آدملل  سلمت
ا سيتاجار، بعيض األقيالم وتقلييد الشييوم، ومين بياب  ،ومين بياب العيداء ،حسيدالهم ء يتكلم فيهم النيال مين بياب 

 يلتفت إليه، وينب ي أن يتصد  له أه  السنا بك  ما أوتوا من قدرة. ينب ي أن  م جورة، فمث  ه ا الكالم 
مين رفعيا لمنيازلهم، تجيري علييهم أعميالهم وهيم ميوتى، إضيافا  -جي  وعيال-يتكلم فيهم النيال لميا يرييده هللا  اأيض  

 النال منهم.به وانتف   ،إلى ما دونوه في كتبهم
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يي ، كتياب نفيييل فييه عقيييدة السييل  ،القيييم  يسيت ني عنهييا طالييب العليم )النونيييال النونييا  بيين  اكتيب ابيين القييم أيض 
يدة فيي جامعيا ااميام محميد بين سيعودحقق في أرب  رساا  ماجستير في قسيم العقيي ميدارج السيالكين كتياب  ا، أيض 

وشيدد فيي  ،لكنيه كتياب نياف  عليق علييه الشييخ حاميد الفقيي ،رة،   يسيلم مين مالحظيات يسييدواء القلوبمفيد في أ
-جنابه، المقصود أن ابين القييم لييل بمعصيوم، وحياول في على ابن القيم بكالم   ينب ي أن يقال  االعبارة أحيان  

وييتكلم عليى ميا فييه مين مالحظيات،  ،، ويدنييه لطيالب العليمو األصي  المشير  أن يقرب الكتياب -حفظه هللا تعالى
والكتاب نفيل فيه األشياء التي تالحم على الكتاب م مورة في بحار ما فيه من علم  -هللا عليه رحما-م يسلم ول
 وفيه أدويا القلوب المريضا. ،جم
ي اأيض   كتياب مبيدع حقيقيا،   يسيت ني عنيه طاليب  ،أبيدع فييه ابين القييم اإغاثا اللهفان من مصيااد الشييطان، أيض 
 أن يعنى به. فينب ي لطالب العلم ،العلم

، انتقييى فيييه ميين الفوااييد ميين كيي  فيين، وهييو مطبييوع فييي أربعييا فيييه ابيين القيييم الفوااييد ميين كيي  فيين أودع بييداا  الفوااييد،
 أجزاء.
يعنيي يي ه  اانسيان لميا يقرأهيا فيميا يسيتنبطه ابين القييم  ، بن القيم فيه نفياال ولطياا  واسيتنباطات اض  الفوااد أي

 .-رحما هللا عليه-من النصوص 
-ج  وعال-، الموقعون هم المفتون عن هللا : إعالم أو أعالم، وسواء  قلتإعالم الموقعين عن رب العالمين اأيض  

يي، فييإن أردت إعييالم المييوقعين فييابن القيييم يعلييم ويخبيير المييوقعين بمييا يجييب عليييهم ميين شييروط للفتييو   ميين  ا، وأيض 
ن قلتآداب إلى  -عليه الصالة والسالم-الصحابا من النبي أعالم فابن القيم  كر أعالم المفتين من عصر  :، وا 
 وقته.

ألفيه ااميام ابين القييم فيي حيال  ،كتاب نفيل   يسيت ني عنيه طاليب العليم ،وك لك زاد المعاد في هدي خير العباد
 وليست له عدة. ،السفر

 .-إن شاء هللا-، كتب العقيدة القديما المعروفا، وس تحدث عنها هناك الكتب المسندة، القديما
يك بكلياة أصاول الادين قسام عضو هيةة التادر  ،معي فضيلة الدكتور ناصر الحنينياةذن معي اتصال المقدم: 
 .سالم هللا عليكمفضيلة الدكتور العقيدة، 
 وعليكم السالم ورحما هللا وبركاته المتص :

 بكم يا دكتور اومرحب   أهال
 احياكم هللا جميع   المتص :

ن نتحدث عن كتب العقيادة ماع ضايفنا فاي اكساتوديو فضايلة الشايخ الادكتور دكتور كان اتصالك الحقيقة ونح
أن رسالتكم فاي الادكتوراه كانات عان التادوين فاي  اقبل أن تتفضل بمداخلتك أنا أذكر أيض   ،عبد الكريم الخضير

 ، أو قريب من هذا؟ العقيدة
 .نعم المتص :

ابيين أبييي عاصييم لييى الجهميييا، السيينا لامييام أحمييد، د عاليير  :لكيين عنييدنا اآلن كتييب العقيييدة المسييندة لكيي  المتقييدمين
الييرد علييى بشيير، والييردود علييى المخييالفين،  ،الخييالل شيير  اعتقيياد أهيي  السيينا، توحيييد ابيين خزيمييا، الشييريعا لآلجييري 
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ن  فجيزاه هللا  ،منهيا باعتبياره متخصيص فيي هي ه الحقبيا  كير شييا او عفانيا الشييخ ناصير أ ي تي في الحديث عنها، وا 
 .اخير  
 ؟نترك لك المجال فيما شةت، تفضل يا دكتور اإذ  قدم: الم

وصييلى هللا وسييلم علييى وبييارك علييى نبينييا  ،والحمييد هلل رب العييالمين ،: بعييد بسييم هللا الييرحمن الييرحيمأو    المتصيي :
 محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أن يجعيي  هيي ه الحلقييات فييي : أشييكر فضيييلا شيييخنا الشيييخ العالمييا الييدكتور عبييد الكييريم الخضييير، وأسيي ل هللا أو   
يأشكر فضيلا األستا  فهد السنيدي؛  اميزان حسناته، وأنا أيض   أشيكر إ اعيا القيرآن مثي  هي ه البيرامج الجيادة  اوأيض 

أن هيي ا البرنييامج ميين  :التييي تفيييد طييالب العلييم، بيي  حتييى عامييا النييال يطلعييون علييى تييراث أمييتهم، وبالحقيقييا أقييول
 أن يجع   لك في ميزان حسناتكم. -عز وج -  ويثنى عليه، نس ل هللا إ اأنجو البرامج، ما جلست مجلس  

ألن طيييالب العليييم اآلن يسيييجلوه  ، و  نكيييون فيييي عجليييا مييين أمرنيييا؛وأنيييا عنيييدي اقتيييرا  أن مثييي  هييي ا البرنيييامج يميييدد
مييدد ت لييو -ا قتييرا يعنييي - كيي  طييالب العلييم، ف نييا بييوديهيي ا البرنييامج مرجيي  ل -وهلل الحمييد-وأصييبو  ،ويتداولونييه
 .اكثير   اوالكتب، حتى نستفيد شيا   ، وتصبو حلقات دوريا في ك  الفنون الحلقات

 -رحمهيم هللا-ع كتيب العقييدة أن السيل  و ضيإلى قضيا مهميا قبي  أن أدخي  فيي مو : أنا أود أن أنبه األمر الثاني
ر األرض، و  أدل مميا وبي ي تيراث موجيود عليى ظهي ،  يمكن أن ييواز  بي ي حضيارة ،اجد   اضخم   اتركوا لنا تراث  

والسيل   ،مما تركوه لنا من مخطوطات، ال ي أخرج اآلن إنما هو نزر يسيير ،نشاهده اآلن في ك  مكتبات العالم
، وأي أمييا اعتنييت بييالعلم واهتمييت بييالعلم كمييا يييرة ممييا يييدل علييى اعتنييااهم بييالعلمتركييوا لنييا حضييارة كب -رحمهييم هللا-

 رها من الحضارات.سوف تحوز السبق على غي ،اهتم سلفنا
وبميا سيوف يلحيق اآلن، وهيو أنهيم لميا بيدءوا  ،وهو له عالقيا وثيقيا بميا سيبق -رحمهم هللا-األمر الثالث: السل  

كما  كر فضيلا الشيخ، لكن كيان مينطلقهم  ،، وبدءوا على هياا األسانيدشامال   اعام   ا، دونوها تدوين  يدونون السنا
  لك أمرين:ب

 م الحفم.األمر األول: أن غرضه
ليم يفرقيوا بيين عقاايد و   ،-عيز وجي -أن هي ا كليه ديين مين عنيد هللا ، وكيان مينهجهم األمر الثاني: كان اعتقادهم

بييه، متييى ظهيير هيي ا التفريييق بييين كتييب العقااييد  -عييز وجيي -دييين يييدين هللا  -عييز وجيي -كلييه ي خيي وه هلل  ،أحكييام
مينهم،  ا، وكيان هي ا اضيطرار  -رحمهيم هللا-السيل  اضيطر  ،وبيدءوا يصينفون  ،؟ لما ظهيرت البيدعث وغيرهاوالحدي

 ،أبيييواب تيييب السييينا مثييي  الكتيييب السيييتا وغيرهيييافيييي ك اأن ألحقيييوا كتب ييي، أن جعليييوا أول مرحليييا مييين مراحييي  التيييدوين
وهيي ا أميير الشيييخ تكلييم عليييه فييي كتيياب  ،والييرد علييى المخييالفين ،فييي ا عتقيياد اوأبواب يي اوأفييردوا كتب يي ،خصصييوا أبييواب

 ، كتاب اايمان في مسلم وفي البخاري وغيرها، و  نريد أن نتكلم عنها.ري، والسنا ألبي داودتوحيد للبخاال
أرييد  ون، وأهي  البيدع مين المعتزليا خاصياوبدءوا يصينف ،لما اشتدت قوة أه  البدع -رحمهم هللا-بعد  لك السل  
ا ييدل عليى فقههيم و كيااهم وفطنيتهم ممي -رحمهيم هللا-، فالسيل  مين التصيني  االمعتزلا، أكثروا جد  أن أشير إلى 

وهيي الكتياب بي ن تفننيوا  ،األيدي، ب  إنهم واجهوا ه ه الوسيلا ااعالميا الضيخما يورسوم علمهم لم يقفوا مكتوف
صينفوا مصينفات شياملا  -رحمهيم هللا-، فنجد أن السل  اعجب   االعتقاد، وكان أمر  لفبدأوا بإفراد كتب  ،في الت لي 
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، الرسيياا  المختصييرة مثيي  رسييالا اامييام أحمييد فييي ا عتقيياد، مثيي  رسييالا قيياد منهييا المختصييرا عت أبييوابفييي كيي  
اامام البخاري في ا عتقاد، مث  رسالا سفيان الثوري في ا عتقاد، وه ه كلها مودعا من أراد أن ينظر إليها فيي 

فكبييروا وتوسييعوا وجعلييوا هنيياك ، ثييم بعييد  لييك تطييوروا أصييول اعتقيياد أهيي  السيينا للاللكيياايشيير  المجلييد األول ميين 
ااميام أحميد، مثي  كتياب السينا مصنفات شاملا ب حاديث مسندة واستد  ت وردود مث  كتاب السينا لعبيد هللا بين 

، وأنتق  إلى النوع وهي القرون الثالثا األولى، وبه ه المناسبا ،في الحقبا األولى بن أبي عاصم، وكان ه ا كله 
ه، كتياب السينا  بين أبيي بيمين البياحثين أشياد  اأبي عاصم ه ا أعجوبا، وأنا لم أجد أحيد  كتاب السنا  بن  الثاني

ي ،فقيد بوبيه عليى أبيواب تفصييليا ،عاصيم أنيا أسيتطي  أن أشيبهه بكتياب البخياري  وردود  ،اواسييتنباط   اوأودع فييه فقه 
ن يقييول: بياب ولييل لييه خياري كياأبيواب مرسيلا، مثيي  ااميام الب عد  البيدع شيييء عجييب، بي  إنيه كييان ييو عليى أهي
لميييا أورد الحيييديث  كمثيييال ميييثال  فواايييد وا سيييتنباطات شييييء عظييييم، ، وقيييد حصيييرتها فوجيييدت أن فيهيييا مييين الترجميييا

المشيهور  لل))ييا غيالم إنيي أعلميك كلميات..: -صيلى هللا علييه وسيلم-لما قال ليه النبيي عن ابن عبال المشهور 
 بين عبيال،  -صيلى هللا علييه وسيلم-وهي ه وصييا النبيي  ،والمعروف في كتب السنا وغيرها أنه عن ابين عبيال

، ثييم أورد فيييه هيي ا -مرسيي -وقييال: بيياب  اامييام ابيين أبييي عاصييم أورد الحييديث المشييهور ولكنييه عقييد بيياب مرسييال  
نما عن جعفر ابن أبي طالب ،ليل عن ابن عبالالحديث   ه ه فاادة، أراد أن ينبه أنها فاادة ف فرده لوحده. ،وا 

وفيي الينفل منيه شييء، أو يكيون فييه  ،ابين أبيي عاصيم إ ا كيان الحيديث فييه كيالم -رحمه هللا-مام ك لك كان اا
 من الفرااد. وغيرهاالباب،  خرآ، كان يفرده بباب مستق ، في ضع  شديد

ميين كتييب ا عتقيياد، مثيي  أن  اكبييير   اكتاب ييوصيينفوا فييي أبييواب أو كتييب عامييا،  -رحمهييم هللا-بعييد  لييك انتقيي  السييل  
ألسيماء والصيفات، فظهير لنيا مثي  كتياب اايميان ألبيي فيي ا ، أو في كتاب مثال  مستقال   اكتاب اايمان كتاب  يمل  

عبييد القاسيم بين سيالم، وكتيياب اايميان  بين أبيي شيييبا، وكتياب اايميان ألبيي عمير العييدني، وغييره، ثيم بعيد  لييك 
نمييا فييي مسيي لا ،بثييم أفييردوا مصيينفات فييي مسيياا  معينييا ليييل فيهييا أبييوا ،وتفننييوازادوا  مثيي  كتيياب إثبييات صييفا  ؛وا 
هيي ه مسيي لا جزايييا ميين أبييواب  ،كتيياب خلييق أفعييال العبيياد لكيين هنيياك مييثال   ،ا بيين قداميي ،هيي ا يعتبيير متيي خر ،العلييو

ألن فيه من فقه ا ستنباط واليردود عليى المخيالفين،  ؛كتاب عظيم ؛ ألنهكتاب أشيد به اوه ا أيض   ،القدر للبخاري 
فيي اليرد  اما   يوجد في كتاب مثله، ثم بعد  لك انتقلوا إلى الطريقا ال ي بعدها وأنهم أفردوا كتب ي وكثرة ا ستد ل
وهما كتاب الرد على الجهميا  :وأنا أريد أن أشيد بكتابين عظيمين   يست ني عنهما طالب العلم على المخالفين،

 ي لامام الدارمي.، وكتاب الرد على بشر المريس-رحمه هللا-لامام أحمد بن حنب  
بيه العناييا الفااقيا فيي  نيه ليم يعيتنإ: لاميام أحميد هي ا الكتياب العظييم ولألسي  أقيولأما كتاب اليرد عليى الجهمييا 

 إخراجه وتحقيقه.
 في غالب كتبه. اأثنى عليه ثناء  عاطر   -رحمه هللا-ه ا الكتاب شيخ ااسالم بن تيميا 

عندكم يمكن أنتم ترفضونه بسبب وجاوده مطباوم ومخادوم  -يا دكتور-لو قدم  ،ألن الجامعات ك تقبلالمقدم: 
  .بع  الجامعات، وك يوجد نسخ أخرى للكتابكما تقول 
لكين بعيض الطيالب  ،، ما أظنه الجامعا تردهقدم دراسا وافيا و  أظن أن طالب العلم لو ،هللا المستعان المتص :

 كثيير هي ه مين األشيياء الي ي   ييدركها :ب، الكتياب أقيول لكيمقد يختصر دراسته، ما ي تي بدراسا وافييا عين الكتيا
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ااميييام أحميييد  فيييي أمييياكن متفرقيييا، فيييي تي إليييى لفظيييا مييين ألفييياو اوافي ييي اطاليييب العليييم أن شييييخ ااسيييالم شيييرحه شيييرح  
 أله  السنا. اكبير   اه ا الكتاب يعتبر مرجع  ، لفظا واحدة، فيشرحها شر  مطو   

السيينا هيي ا الكتيياب هييو مرجيي  ألهيي   :علييى بشيير المريسييي لامييام الييدارمي، أقييولوهييو كتيياب الييرد  :الكتيياب الثيياني
جاء إلى قواعد أه  البدع ومسكها قاعدة قاعدة، ورد  -رحمه هللا-ألن اامام  ؛الحديثويعتمدون عليه في القديم و 

 واختار أقو  األدلا، هو يعطيك الزبدة. ،اقوي   اعليهم رد  
وقيد أثنيى علييه ابين  ،هنيا تيدرك أهميتيه........ إليى يومنيا هي ا، فالكتياب سيي وهيو األمر الثاني: كتاب بشير المري

 وكثير من العلماء. ،وأشاد به إشادة كبيرة ،القيم، وشيخ ااسالم
وهيي دعييوة صيادقا لكي  ميين يرييد نييي  األجير مين طييالب العليم وميين  -رحمهييم هللا-أنيا أخييتم أقيول: السيل   :اأخيير  

ليى  ،كتب السل  لم يعتن بها عنايا فااقا، تحتاج إليى إعيادة تحقييق :الكتب أقول أصحاب الدور ال ين يطبعون  وا 
، وابين القييم، اجييد   ابين تيمييا، وكيان مشيروع  ام إخراج جيد، ونحن نشيد بالمشروع ال ي خرج لمملفات شيخ ااسال

وهيي  ،بعنايا تي لم تح ولى الالروايا في القرون األاآلن أن تبرز كتب السل  في عصر  األولى :لكن أنا أقول
 أهم وأولى.

يدة( حققت ماا يادور حولاه مان تادوين هاذا الكتااب طيب دكتور أنت في رسالتك، أشرت إلى كتاب )الح  المقدم: 
 وأثبت أن الحيدة للكناني أم لم تثبت ذلك؟  ،إليه في الرسالةلم تشير أم 

الخالصيييا الكتيييب ليسيييت  :لكييين أنيييا أقيييول فييييه،كلميييوا نعيييم، نعيييم كليييه، حتيييى كتييياب اليييرد عليييى الجهمييييا ت المتصييي :
 أحاديث.
، تحادث عان يك بكلياة أصاول الادين قسام العقيادةكان معنا الدكتور ناصر الحنيناي عضاو هيةاة التادر المقدم: 

 هل لك من تعليق قبل أن نستمر في الحديث؟ ،التدوين في العقيدة
األول،  ، التيي ألفيت فيي الصيدرب المسيندة  سييما الكتي ،أخونا اليدكتور ناصير معيروف بالعناييا فيي كتيب العقييدة

بين او  ،منها وأراحنا من بعض ما كنت أريد أن أقوليه فيي البياب،  كير منهيا كتياب السينا لاميام أحميد او كر بعض  
الرد على الجهميا والزنادقا لاميام أحميد، مي  أنيه يوجيد مين  اأبي عاصم، وهناك كتاب السنا للخالل، و كر أيض  

لكني أثبت أكثر من مااا نق  لشيخ ااسالم بن تيميا عين هي ا الكتياب مي  نسيبته  ،لاماماب ينكر ثبوت ه ا الكت
رد فيييه علييى شييبه ييي ،وهييو كتيياب أصيي  فييي البيياب ،يفيييد منييه طالييب العلييم ،وهييو كتيياب نيياف  ومييات  ،لامييام أحمييد
المسيندة -دة   شيك أنهيا وكتب العقي ،سعيد الدارميوعثمان بن  الرد على بشر المريسي لك لزنادقا، كاالجهميا و 
ن عنييي المتيي خرون بهيي ه المسيياا  ،هييي األصيي  فييي البيياب -لألامييا ميي   ،وأصييلوها وقعييدوها وضييبطوها ورتبوهييا ،وا 

 ح ف األسانيد التي   يحتاج إليها.
 كااي أشار إليه الشيخ.لشر  اعتقاد أه  السنا لال

المسي لا ميين كالميه ب سييلوب واضيو مفصيي   وهيو كتيياب مين أنفييل الكتيب، ييي كر ،بقيي كتياب التوحيييد  بين خزيمييا
نا، إ  أن المالحيم علييه ثم يستدل له ه المس لا مما صو عنيده مين السي ،جمي  على طريقا أه  السنا والجماعا

وقيرب يعنييي بييدل  ،، فليو اختصيير هي ا الكتيياباوييي كر لكي  حييديث طرق يي ،، يسييتدل للمسي لا الواحييدة ب حادييثالتكيرار
ن اختصاره في مااا صفحا، وقد عرضت ه ا ا ختصار على أخينا محقق الكتياب من أن يكون في مجلدين يمك
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ااميام بحروفيه يبقييه، ثيم ، يعنيي المسي لا ي خي  كيالم ابين خزيميا اوهو   يكلي  شييا  شهوان، الالدكتور عبد العزيز 
 لا بيدليلها، فتكيون المسي ،ويقتصير عليى طرييق واحيد ،، أقيو  حيديث فيي البيابتدل له ب قو  ما وجيد فيي البيابيس

عيين مثيي   ،   يكليي  طالييب علييم، فضييال  هيي ه الطريقييا، والعميي  هيي ا   يكليي وأتصييور أنييه ليين يعييدو مااييا صييفحا ب
 الشيخ.
ينب يي لطاليب العليم العناييا بيه،  مهيم وهيو كتياب ،الشريعا لآلجيري فييه كثيير مين مسياا  ا عتقياد باألسيانيد اأيض  

 :واآلن م  كتب الفقه والفتاو  عابها، ، والوقت   يسمو  ستياجد  والكتب كثيرة 
 : المتون يبدأ طالب العلم بالمتون الص يرة على طريقا وعلى جادة أه  العلم، باداب المشي إلى الصالة ميثال  أو   

يتسييم  ،وهييو كتيياب نفيييل ،بيين قداميياالامييام المجييدد الشيييخ محمييد بيين عبييد الوهيياب، ثييم عمييدة الفقييه لامييام الموفييق 
ثييم بعييد  لييك ينتقيي   ،، طبيي  بعضييهاموسييع   اوألهميتييه شييرحه شيييخ ااسييالم بيين تيميييا شييرح   ،اربالوضييو  وا ختصيي

وهيو أوسي  مين العميدة وهيو  ،مميا هيو أوسي ، وهيو مخيير بيين أن يقيرأ فيي دليي  الطاليب ،الطالب إلى ما بعيد  ليك
وهيو شير   لمياربت لبيي فيي كتياب أسيماه )نيي  الفييه جيودة تصيوير المسياا ، شيرحه ال ،كتاب واضو مرتيب اأيض  

ي ،متوس  سيماه )منيار السيبي  فيي كتياب أ بين ضيويان،الشييو إبيراهيم  افيه بيان العل ، عل  األحكيام، وشيرحه أيض 
ييفيي شيير  الييدلي  الكتيياب لييه شييرو  مسييموعا  ال وهيي ا الكتيياب عنايتيه بالييدلي ، وخييدم الكتيياب بهيي ين الشيرحين، وأيض 

ي الشير  والتقريير، فخيرج أحاديثيه الشييخ بوة عنيد أهي  العليم ظيح صيار ليه الجم  من أه  العليم، ومنيار السيبي  أيض 
ييمحمييد ناصيير الييدين األلبيياني فييي إرواء ال لييي ، وكملييه معييالي الشيييخ صييالو بيين عبييد العزيييز، و  أخونييا الشيييخ  اأيض 

 ا هي ،-رحميه هللا-تكمي  ارواء ال لي  في اآلثار التي لم يق  عليها الشيخ ناصير  اله أيض   عبد العزيز الطريفي
ن  ،، بهي ه الطريقيا انتشير الكتياب عنيد أهي  هي ه اليبالدوعلق عليه هحاديثالكتاب المخدوم به ه الطريقا خرجت أ وا 

، اليدلي  شيهرته عنيد حنابليا عنيد حنابليا الشيام تهكان في وقت مضى وقب  خدمته ه ه الخدما المتكامليا هيو شيهر 
وهييو مختصيير ميين المقنيي  لشييرف الييدين  ،دل زاد المسييتقن ، بينمييا الحنابلييا فييي هيي ه الييبالد يعنييون بكتيياب )الييزاالشييام

 ،، اختصيياره الشييديد، وصيي ر حجمييهعلييى اختصيياره ،وهييو أمييتن متييون الفقييه الحنبلييي، وأجمعهييا مسيياا  ،الحجيياوي 
قراء  وشرح   ي ،، له شرو اودرس   اعني به أه  العلم قراءة وا  أشيرطا كثييرة سيج  فيهيا لكثيير مين أهي  العليم  اوله أيض 

 الد، فلهم عنايا به ا الكتاب عنايا فااقا.الب ه ه في
ر الكتييب شييرحه الشيييخ منصييور بيين يييونل بيين إدريييل البهييوتي فييي كتابييه )الييروض المربيي ل وهيي ا الكتيياب ميين أشييه

، حاشيييا مطبوعييا، وللشيييخ عبييد هللا خ الشيييخ عبييد هللا أبييو بطييينا، وعلييى هيي ا الشيير  حييو التييي تقييرأ فييي هيي ه الييبالد
يقري ك لك حاشيا مطبو العن قا، ف دخليت اكتسيحت الحواشيي السياب ،حاشييا اعا، وللشيخ عبد الرحمن بن قاسم أيض 

، طبعيييت فيييي سيييبعا مجليييدات بعناييييا الشييييخ عبيييد هللا بييين جبيييرين، اليييزاد علييييه تعليقيييات منهيييا فواايييدها وزبيييدتها فيهيييا
قييات علييى الييزاد لييه حاشيييا وتعلي ،ينرك، والشيييخ محمييد بيين عبييد هللا الحسييللشيييخ فيصيي  بيين مبييا دادل)الكلمييات السيي

وطبي  األربعيا، الزواايد  ،وكتب علييه الحاشييا ،طبعها م  كتاب له سماه )الزواادل جرد فيه زوااد ااقناع عن الزاد
 ، طب  في مجلد كبير باسم الزوااد.، والزاد بحاشيتهبحاشيته

يي ليدلي ل عنيي الشيييخ ليه حاشييا نفيسييا مهميا فيي البياب اسييمها )السلسيبي  فيي معرفييا ا اوالشييخ صيالو البليهيي أيض 
وضيرر العمي   ،عني ببيان حكما التشري  وبييان محاسين الشيريعا اوأيض   ،عنايا فااقا -رحمه هللا تعالى-بالدلي  
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وحييياله باختييييارات شييييخ ااسييالم وابييين القييييم والشييييخ محميييد بيين عبيييد الوهييياب، وأاميييا اليييدعوة،  ،بييالقوانين الوضيييعيا
يمحمد بن إبراهيم، والشييخ ابين بياز والشيخ  يو  كير بعيض اختياراتيه،  اأيض  ن كانيت - كير بعيض اختييارات  اأيض  وا 
 .-رحمه هللا-شيخ للشيخ البليهي وهو  ،اه ا شيخنا قرأنا عليه قديم  شيخه الشيخ صالو الخريصي،  -قليلا

يي ،إضييافا علييى  كيير أقييوال األامييا األربعييا والظاهريييا وغيييرهم  افالكتيياب كتيياب أقييرب مييا يكييون اسييتد ل للييزاد، وأيض 
ننصو طالب العلم بقراءة ه ه الكتب المختصرة والعناييا وافقوا الم هب وخالفوه، وكوننا  بيان لم اهب األاما ال ين
، إ ا ضيربنا عليى سيبي  المثيال اليزاد الي ي بيين أييدينا فييه اثنتيان مين الخطي معصيوما  ابها   يعني أننا نظنها كتب  

  يعنيي هي ا أننيا نجعي  طاليب العليم  لكين  لراجو في مسياا ،ن مس لا خال  فيها الم هب، وخال  القول او وثالث
يإ :مربوط به ه الكتب يعم  بها، نحين   نقيول كميا يقوليه  ،عليى العبياد ان مين حفيم اليزاد أو فهيم اليزاد صيار حكم 

ظهيرت دعيوة تتضيمن التهيوين مين الفقهياء وكتيب  ؛ ألنيهعين كتيب الفقيه نبعض الم رضين ال ين يروجون للتهيوي
والسنا، ونحن نتدين بميا جياء فيي كتياب هللا وسينا األص  الكتاب  سنا، نقول:األخ  مباشرة من الكتاب والالفقه، و 
لكن ه ه الكتب المختصرة يتخرج عليها طالب العلم بمعنى أنه يجعلها عناصر أو  ،-عليه الصالة والسالم-نبيه 

فيي هي ا الكتياب، يصيور المسي لا ويتصيور  المسي لا األوليىهي ه ، هخطا بحث، ي تي إلى ه ا الكتاب وي خي  مسياال
ي االمسي لا تصيوير    ،أو حاشييا أو سيماع أشيرطا ،فيي شير  اأو نظير   ،مين خيالل ميا فهميه مين قيراءة عليى شييخ ادقيق 

ي االمقصيود أن يتصيور هي ه المسي لا تصيور   ، ثيم بعيد  لييك يسيتدل لصياحب الكتياب عليى هي ه المسي لا، ثيم بعييد ادقيق 
 ،وينظير فيي دليليه ،ما صاحب الكتاب في ه ه المس لا، ثم بعد  لك ينظر من خال  لك ينظر من وافق من األا

يي ويييوازن إ ا ت هيي  للموازنييا، ويييرجو إ ا صييار أهييال   إ ا أمكيين  ،طالييب علييم :،   أقييولاللتييرجيو، وبهيي ا يخييرج عالم 
 ،ه نفي  الينفل أو   قصيد بتعلميف -عيز وجي -وقيد ت هي  لي لك بيااخالص التيام هلل  ،قراءة كتاب كام  به ه الطريقيا

وأن ينف  اآلخيرين، بهي ه النييا الصيالحا، وجياء مي  الجيادة، وسيلك الطرييق  ،على مراده -ج  وعال-وأن يعبد هللا 
جعلهيا هيي النبيرال و  ،وأد  ميا يجيب علييه تجياه النصيوص مين احتيرام ،ال ي  كرناه، ومي   لكيم احتيرم أهي  العليم

  سعفه ليتصور المساا .وفهم ي ،افظا قويا تسعفه عند الحاجاب  وفطر على ح، وم   لك ج  ال ي يستضاء به
و  يعني أننيا نيدعو إليى التقلييد،  ، نحين  ،وييسر له الطريق ،فالمقصود أن التفقه به ه الطريقا يعين طالب العلم

إ ا  ؟ناتفقيه مين الكتياب والسي :لكن الطالب في بداييا األمير كيي  يقيال ليه ،، واألص  هو الدلي ندعو إلى ا تباع
كي  يعم   ،مما يتعلق بالصالة -ج  وعال-وأراد أن يعم  بما في كتاب هللا  أرد أن يتفقه في باب الصالة مثال  

ااال ة  فييه األميير بالصيالة  ؟فيي الصيالة ، تفصيي  الصيالة فييي لكيين لييل فيهيا تفصييي  [ل سيورة البقيرة34)]}و أ ِقيُماوا  الصال
و  يعيرف  ،إ ا بدأ بالبخاري يفنى عمره وي خ  عليه وقت طوي ؟ لسناالسنا، كي  ي خ  أحكام الصالة من كتب ا

 كي  يصلي لما ا؟ 
ومتيى  ،ألن في صحيو مسلم أحكيام زاايدة عليى ميا فيي صيحيو البخياري مميا يتعليق بالصيالة، فيي سينن أبيي داود

فهيو يتفقيه بهي ه  ،أحاديث كثيرةمسند أحمد في البيهقي في ك ا،  في سنن الترم ي في ؟يص  إلى سنن أبي داوود
فيإ ا تفقيه بهي ه  ،خطيوط يمشيي عليهيا، خطيا يمشيي عليهياهيي بمثابيا فويرج  لالسيتد ل لهي ه المسياا ،  ،الطريقا
قلنييا لطالييب العليييم: تفقييه مييين  إ االسيينا، يعنيييي ميي  أن األصييي    يختليي  أحيييد فييي أن األصيي  الكتييياب و  ،الطريقييا



16 
 

وهي ه واقعيا، خيرج بالمسيدل فميا رآه مين كليب  ،الكيالبقتي  ثم قيرأ فيي صيحيو مسيلم بياب األمير ب الكتاب والسنا،
 خ األمر بقت  الكالب، ما ا يصن ؟قتله، الدرل ال ي يليه في باب نس

 .المقدم: يرجع يعتذر للكالب
، المقصيود ، وأدلتهيا يبحيث عنهيا فيي الكتيبنعم، بينما الفقهاء يجعلون المس لا في سطر فيما يتعليق بهي ه المسي لا

وفي مناسبات أن كتب الفقه ليست دساتير   يحياد عنهيا،  ، هيي مجيرد خطي   ،اورددت مرار   ،تأن مث  ما  كر 
 بحث، وعناصر يسير عليها طالب العلم، وبه ا أدرك من أدرك.

الممليي  ملييزم   يجييوز الخييروج عنييه، وجييد فييي سيياار  ، يوجييد متعصييب يييرون أن قييولنعييم وجييد متعصييبا للميي اهب
، وجد من يقول:   يجوز الخروج عن الم اهب األربعا، وليو خالفيت عصب م موملكن ه ا الت ،الم اهب متعصب

وبالمقابي  وجيد مين يحيرم النظير فيي  ،الكتاب والسنا وقول الصحابي، يقول ه ا الكالم، وجد من يقيول هي ا الكيالم
 ه ه الكتب.

وألفهيا أاميا علمياء  ،الكتيب فنسيتفيد مين هي ه ،فالمسي لا خيير األميور أوسيطها ،ودين هللا وس  بين ال يالي والجيافي
نما هي بيان ،أه  علم وعم   تبين لنا الطريق. ،لكنها ليست دساتير ملزما، وا 

 الزاد نظم من قب  الشيخ ابن عتيق والشيخ سليمان بن عطيا، الشيخ سليمان بن عطيا نظم الزاد ب رجوزة ماتعا.
كبييرة مني  القيدم، وأخصير المختصيرات وليه ييا اوعني به النال عن ،مث  مختصر الخرقي هناك مختصرات كثيرة:

ييي، وكيييافي للمبتيييد ، شيييرو  الكيييالم هيييي أهيييم هييي ه  لكييين ميييا صيييدرنا بيييه ،هنييياك مختصيييرات كثييييرة ،التسيييهي  اوأيض 
 المختصرات.

 .ن خذ اتصال من الشيخ عبد الكريم التويجري المقدم: 
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.شيخ عبد الكريم: 

 .م ورحما هللا وبركاتهوعليكم السال المتص :
وبودنا أن تكون مشاركتك وماداخلتك لناا فاي فان  ،لكن الحقيقة وقت األذان يداهمنا ،: نشكرك على اتصالكأوك  

 تفضل يا شيخ.، الفقه
 أريد أن أتكلم في الحقيقا في جانبين: : أنا إن كان لي من مداخلااعفو   المتص :

 .لى هللا وسلم على نبينا محمدوص ، الحمد هلل رب العالمينمالجانب األول: بعد بسم هللا الرحمن الرحي
، فيي هي ا -اجزاه هللا خير  -وقد أجاد الشيخ وأفاد  ،وكي  يبنيها ،بما أن ه ه الحلقات كلها حول مكتبا طالب العلم

نهم المكتبييات كثييير ميي بين للعلييم الحريصييين علييى متابعييا جديييدميين المنتسيي االجانييب، حقيقييا ميين المالحييم أن كثييير  
 ،فيكيون آخير عهيده بالكتياب حيين ينظميه فيي أدراج مكتبتيه ،ينحصر هميه فيي مجيرد اقتنياء الكتياب لي ات ا قتنياء

 يكل  نفسه معرفا شيء عن ه ا الكتاب. دون أن
 ،ا الطليب، فاقي  ميا يترتيب علييه أن الكتياب قيد يوضي  فيي غيير محليهييجالحقيقا أن ه ا من الخل  في منهوأظن 

مواضي    يكياد يسيت نى عنيه فيهيا، بي  ربميا   توجيد فيي غيير هي ا الكتياب، ونحين تفد منيه فيي لم يس اوربما أيض  
موضييوع  اقتنااييه للكتيياب بمعرفييا أو   ن يجييدر هنييا بطالييب العلييم أن يهييتم عنييد نتوجييه لفضيييلا الشيييخ عبييد الكييريم بيي 
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أو جعلهيا  ،ي وضيعها المملي توالفهارل ال ،الكتاب ومسااله التي تضمنها، ويكون  لك بالنظر في مقدما الكتاب
ن قدر له قراءة شيء من مساا  الكتاب وفصوله ف لك غايا المرام ،المحقق  ه ه مس لا. ،وا 

في كالم الشيخ عبيد  اوأيض   ،ناصر في مداخلتهوقد وردت في ثنايا كالم الدكتور  ،والجانب اآلخر هناك ملحوظا
لسييل  لهييم كتييب هييي أصييول معتمييدة عنييد ميين جيياء وهييي أن هنيياك كثييير ميين كتييب السييل  ميين متقييدمي ا ،الكييريم
ييدة لعبيد العزييز الكنياني وغييره، ومتقيدمو علمياء األميا ينقليون عين كالرد عليى الجهمييا لاميام أحميد، والحَ  ،بعدهم

لكين نبتيت نابتيا فيي أعقياب  ،، و  يشيكون فيهيامطمانين إلى صحا نسيبتها إليى أصيحابهاويعتمدونها  ،ه ه الكتب
وفييي نسييبتها إلييى أصييحابها ممييا   يخفييى علييى الجمييي  أنييه  ،  لييواء التشييكيك فييي هيي ه الكتييبفييالييزمن أصييبحت تر 

 ومد  الثقا العلميا بها، فحقيقا نريد من الشيخ عبد الكريم توجيه  ،على قيما ه ه الكتب اينعكل سلب  
ااإ :يااا شاايخ تانعكك لماااذا ك نقااول ماااذالالمقادم:  يعنااي  والبحااث  للتحقيااق انااه ربماا يكااون فيااه فااتض مجاال أيض 

هال فياه ماا  ،ر إلاى التشاكيك فياهالحيدة ليست نابتة متا خرة، كتااب الحيادة بعا  المتقادمين مان العلمااء أشاا
 ؟يضير

   شك البحث شيء والتشكيك شيء آخر. ،اعفو   المتص :
ة لحيادالقضاية خطيارة، ا إن :كتااب أنناا نقاوله ليسات القضاية كال مان شاكك بنسابة يعني أنا أقصد أناالمقدم: 

  بع  األةمة القدامى... هافي شكك مثال  
 لتثبت منه، فه ا أمر.ن: إما حال نظر في واق  الكتاب لنعم األمر   يخلو من حالي المتص :
 نعم هذا هو المراد.المقدم: 
فهنيياك  م أن هنيياك شيييء علييم با ستفاضييا،معلييو األميير ، و فييي هيي ا الجانييبتحفنييا فضيييلا الشيييخ يولعيي   المتصيي :

 اج إلى ااسناد المتص .شيء   يحت
 للشيخ عبد الكريم. الفضيلة الشيخ، شكر   اعلى كل حال نحن نشكرك، شكر  طيب المقدم: 

 عبد الكريم خير الجزاء على التنبيه الطيب.جز  هللا عنا فضيلا الشيخ 
والكتييب التييي  ،افهيي ه ميين إفيرازات كثييرة التصيياني  والطباعي ،ي يقتنيهياتييأميا بالنسييبا افيادة طالييب العلييم مين كتبييه ال

ض الكتيب   سييما ، بعيوصيفتبالمايات بي  بياأللوف، تجعي  طاليب العليم   ييتمكن مين ال ،تزف بها المطاب  بكثرة
، وا   مجرد جم  الكتيب لييل بمزييا، يوجيد مين غيير فيها لكن الفاادة من الكتب هي المطالعا ،المكثر من الجم 

جمي  الكتيب بحيد  اتيه   يعيدو أن  هي ا المسيلمين، يعنيي أضعاف ما عندالمسلمين من يجم  من كتب المسلمين 
يي أن تحييدثنا عيين كيفيييا اافييادة ميين هيي ه  اأن يكييون هوايييا ميين الهوايييات، وهيي ا سييبق أن تحييدثنا عنييه، وسييبق أيض 

  يخلو  ،بعض العلماء دومعلق على كتبهم، وي تي اآلن تركات عن ،الكتب، أدركنا شيوخنا مكتباتهم كلها مقروءة
 .  تخلو صفحا من تعليق ب كتاب، 

  ..أنا رأيت عندك بع  الكتب يا شيخ عليها تعليقات ألصحابها من العلماء القدامىالمقدم: 
 .شك هما في

  مما يدل على أنهم في كل صفحة يعلقون.المقدم: 
 .،   بد أن يقرأوهو ما قرأ ،اكي  نسميه عالم  
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 .اكتب  وأخرجوا  فمثل هذه التعليق على الكتبالمقدم: 
سيير البيضياوي وهي ه حواخ، حواشي تفسير البيضاوي أكثر من مااا وعشرين حاشيا كلها تعليقات على تفكتب، 
.. هي ه حيواخ أفرزهيا القيراءة، وشييوخنا عليى اليروض تعليقيات..، كي  الكتيب كلهيا، تعليقيات الشييخ بيابطين حواخ

 ن لمسا من ه ا العالم.م ،من تعليقال ين أدركناهم   يخلو كتاب، ب    تكاد تخلو صفحا 
ن عليه بع  ويكم ا،يعني حققه مت خر  الذي أخرج الكتاب  -رحمه هللا-اكختيارات الفقهية كبن تيمية المقدم: 

 ساخةالموجاودة علاى ن -رحماه هللا-فاد من تعليقاات وتهميشاات الشايخ محماد بان عثيماين لكن أ ،المالحظات
  كتاب الشيخ.

 وسيبق أنيا أشيرنا أن كثيرة التصياني  مشي لا عين ء،قتناا الكتب هي ال ايا من المقصود أن اافادة من ، معروف
: ميين فييبعض النييال   أقييول ،، أمييا بالنسييبا للتشييكيك فييي الكتييب، وأفضيينا فييي هيي االتحصييي  فييي كييالم ابيين خلييدون 

حيث يشكك في الكتاب ال ي   يطمان إلى إسناده الي ي وصيله فييه، فيب ،قد يكون من حسن قصد ،،  سوء قصد
قي  الكتياب وأنيه عليى لكين إ ا نظرنيا فيي وا ، أو انقطياع،جده، إ  في طريقيه فيالن أو عيالنعن إسناد الحيدة ما ي

، على معتقد أه  السنا والجماعا   يضرنا أن نشكك فيه، يهمنا العلم، نعم إن ثبتت نسبته إلى ه ا العيالم الجادة
 ..ت فالعلم بحد  اته مطلوب.فإ ا لم تثب ،فبها ونعمت

 ...حقيقة أننا بهذا ،بت نابتة تشككن :كما أخبر الشيخ بلفظلكن ما أشار إليه الشيخ...  المقدم: 
لكن   يعني أننيا نقليد الي هبي فيي هي ا  ،أسهم في ه ا الباب، شكك في بعض الكتب -رحمه هللا-الحافم ال هبي 

 ونسبا الكتب مث  األنساب. ،: األنساب تكفي فيها ا ستفاضاأو   
 وهو من علماء السلف؟ ،نانيالحيدة فيها مواضع يا شيخ ك يمكن أن يقول بها الكِ مقدم: ال

النظر ينب ي أن يكون في واق  الكتاب قب  البحث في سنده، إ ا نظرنا أن الكتاب متماث  ومياخ ولييل  :أنا أقول
، والطعين فيي ه ه الحيثيا عليه مالحظات، وا   إ ا وجد فيه مالحظات تختل  عما يعتقده الممل  نطعن فيه من

 أعظم من الطعن في السند. ،المتن معروف عند أه  الحديث
 ،ن أصل المناظرة ثابتة عن اإلماام الكناانيإ :لماذا ك نقول -مادام أشار إليه-يعني مثل كتاب الحيدة المقدم: 

 ..لكن ت ليف الكتاب.
 نعم تدوين ه ه المناظرة ممن صحبه.

وأسهم وأدخل في الكتااب أخطااء كثيارة، فبالتاالي  ،وبعضهم نقل، وبعضهم كتب ،نعم من ناك حضرواالمقدم: 
 نحن ك نصل إلى هذه الدرجة من أن كل تشكيك في الكتاب يمكن أن يصل إلى هذا الحد الذي ذكره الشيخ.

م محفوظييا بحفيي -وهلل الحمييد-لكيين كتييب األامييا  ،وانتحييال الكتييب موجييود ،ب فهييو موجييودأمييا بالنسييبا لوضيي  الكتيي
أن ه ا الكتاب لامام أحمد، وماخ وجار على قواعد ااميام أحميد،  لحفم الدين، ويكفينا أن يستفيض ا، تبع  الدين

وقوليه منقيوض  -وهيو ابين الخيير األشيبيلي-، إ  عليى قيول مين يقيول . ميا يليزمنبحيث عين سينده هي ثم بعد  لك 
   تروي من كتاب ليست لك به روايا.و  ،ستفيدو  ت ،و  تحتج ،من أنه   يجوز لك أن تنق  ،عند أه  العلم

       قلييييييييييييييييييييييييييييت: وألبيييييييييييييييييييييييييييين خييييييييييييييييييييييييييييير امتنيييييييييييييييييييييييييييياع  

 سيييييييييييييييييييييييييييييييييو  مروييييييييييييييييييييييييييييييييييه إجمييييييييييييييييييييييييييييييييياع   نقييييييييييييييييييييييييييييييييي  
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 ونق  ابن برهان ااجماع على خالفه. ،ااجماع على  لك  نق وه
مثي  يكفيي، ونسيبوه إليى مملفيه  ،ونقليوا منيه ،فينب ي أن نعيرف أن هي ا الكتياب اسيتفاض عنيد أهي  العليم الموثيوقين

 ،طبقا ثانييا بعيد المختصيرات والمطيو ت ،وهناك كتب كثيرة في الفقه ل لامام أحمد،لرد على الجهميا والزنادقا)ا
 ن تي إلى سردها. ،وكتب الفتاو  القديما والمعاصرة

و هيةة التدريك بكلياة أصاول عض ،/ عبد الكريم بن عبد هللا الخضيرأشكر لكم فضيلة الشيخ الدكتورالمقدم: 
أشاكر لجمياع األخاوة الاذين بعثاوا بمشااركاتهم عبار  ،أتحتم الفرصة للحديث معكم في هاذا الموضاوم أن ،الدين

وألن  ؛لضايق الوقات ابع  األخاوة نظار  لانا ر واعتاذ ،تمكن مان  الارد علاى بعضاهانالفاكك واكتصاكت التي لم 
 ،أخارى نساتكمل فيهاا الحاوارلكن لعل هللا أن ييسر لقااءات  ،أن يساهم في هذا الموضوم ألهميتهالجميع يريد 

 الشيخ الدكتور عبد الكريم الخضير.فضيلة مع 
 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته...

 


